
Verzenddatum vrijdag 11 december 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 17 december 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van de VNG van 26 november 2009 inzake CBS VNG Publicatie

‘Leven in Nederland’
b. Motie van de gemeente Bergen van 27 november 2009 inzake de

voornemens van de rijksoverheid voor de komende jaren m.b.t. de
uitkeringen uit het gemeentefondszoals aangegeven in de mei- en
septembercirculaires en de mogelijke consequenties daarvan voor de
gemeente begroting in de komende jaren

c. Informatiebulletin van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, nr. 27
november 2009

d. Brief van de Onderwijsraad van 23 november 2009 inzake exemplaar van
Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

e. Brief van de VNG van 03 december 2009 inzake uitnodiging voor de
bijeenkomst Investeren in Dienstverlening

f. Nieuwsbrief voorlichting en inspraak van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

g. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Magazine
Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, jaargang 7 nov/dec 2009

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van M.L. Moorman en C. Lourens van 12 oktober 2009 inzake

veiligheid en leefbaarheid Claus Sluyterweg (2009/196116)
b. Brief van de VNG van 19 november 2009 inzake Handreiking Re-integratie

en sancties in de nieuwe bovenwettelijke werkloosheidsregeling
(2009/225863)

c. Brief van de VNG van 24 november 2009 inzake Aanvulling
onderhandelaarsakkoord vrijwilligers bij de brandweer (2009/228040)

d. Brief van de VNG van 24 november 2009 inzake Raadpleging CAO
akkoord Ambulances (2009/227857)

e. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 24 november 2009 inzake Ambtstoelage
burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en
commissieleden (2009/229039)

f. Brief van de Raad van State van 01 december 2009 inzake
bestemmingsplan Haarlem Zuid/Verzoek om voorlopige voorziening
(2009/231051)

g. Brief van B. Bakker van 27 november 2009 inzake Inspraak inzake
“Versteende Stad” (2009/229929)
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h. Brief van de Rekenkamercommissie van 01 december 2009 inzake
dubieuze declaraties DOCK (2009/232617)

i. Brief van de VNG van 03 december 2009 inzake Ledenbrief inburgering
(2009/233118)

j. Brief van de Raad van State van 01 december 2009 inzake nadere stukken
t.b.v. beroep Bestemmingsplan Papentorenvest (2009/231378)

k. Brief van de VNG van 08 december 2009 inzake publicatieplicht Europese
Dienstenrichtlijn en gevolgen legesverordening (2009/237274)

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester ter
afdoening

V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via de
raadscommissie

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen:
a. Dhr. W. Rutten inzake ontruiming tentoonstelling stadhuis (2009/229154)
b. Dhr. C.J. Pen en dhr. W. Catsman inzake de vermindering van de regeldruk

voor ondernemers (2009/74990)
c. Dhr. M. Hagen en dhr. W. Rutten inzake autovrij gebied Ripperdaterrein

(2009/230978)
d. Dhr. C.J. Pen inzake functioneren Wmo-raad en klankbordgroep Wmo

(2009/230259)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:

a. Brief van wethouder Divendal van 04 december 2009 inzake Kopenhagen
Express (2009/233412)
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